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CONVENIS/CONTRACTES AMB EMPRESES  
 
Relació dels convenis o contractes realitzats entre les empreses i l’Institut Provençana, en el marc de la col.laboració entre 
ambdues parts mitjançant el programa INNOVA. 
 

Data actualització : desembre 2014 
 

Núm 
 

DATA EMPRESA PROJECTE REALITZAT 
PER/EN : 

DATA 
FINALITZACIÓ 

01 15/10/2012 Confidencial-
sector 
metal.lúrgic 

Prestació de serveis de recerca en el centre 
educatiu 
Realització de 4 petits projectes, no directament 
relacionats amb la producció diària : 

• quantificació de l’escòria; 
• estudi toxicitat nou producte; 
• eliminació de taladrina;  
• comparativa mètodes d’anàlisi 

• Alumnes LACQ-
2 

 
• Mòdul de 

projecte 

Juny 2013 

02 22/4/2013 Barcelonesa de 
Drogas 

Coneixement d’ús del producte. 
Elaboració estudi envers l’aplicació dels 
productes que l’empresa comercialitza amb la 
finalitat d’elaborar una base de dades que 
permeti l’ampliació de l’àrea de negoci. 

• Alumna 
LABORATORI 

 
• Crèdit de síntesi 

Juliol 2013 

03 16/4/2013 Quantum 
Polimers S.L. 

Recerca dels valors més adients partint 
d’uns paràmetres 
Creació d’una base de dades amb les interfícies 
necessàries pel seu manteniment, introducció 
de dades i obtenció de resultats per tal 
d’aconseguir un aplicatiu informàtic que presenti 

• Alumne DAM 
 
• Mòdul de 

Projecte 

Maig 2013 
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les finalitats demanades. 
04 Curs 2012-

2013 
ONCE Desenvolupament d’un programa informàtic 

de jocs per a nens amb/sense deficiència 
visual. 

• Alumne DAM 
 
• Mòdul de 

projecte 

Desembre 2013 
(Lliurament del 
programa) 

05 11/3/2014 Barcelonesa de 
Drogas 

Estudi separació una mescla de MeOAc-
MeOH-THF 
Estudi en el laboratori per separar una barreja 
dels tres components. 

• Alumnes LACQ-
2 

 
• Mòdul de 

projecte  

Juny 2014 

06 12/3/2014 Vall d’Hebron 
Institut de 
Recerca 

Eficiència de la transfecció d’un vector viral • Alumna LACQ-2 
 
• Mòdul de 

projecte  

Juny 2014 

07 Curs 2013-
2014 

Associació 
Residents 
Senegalesos 
Terrassa 

Projecte bàsic d’edificació d’una escola 
professional a Dahra (Senegal) 
Realització del projecte bàsic d’edificació d’una 
escola en el Senegal. Posteriorment, el proper 
curs, es realitzarà el projecte executiu 

• Alumnes PED 
 
• Mòdul de 

projecte  

Juny 2014 

08 16/3/2014 Quantum 
Polimers S.L. 

Caracterització de polímers 
Caracterització física dels polímers de l’empresa 
: densitat, punt d’estovament, .... 

• Alumnes LACQ-
2 

 
• Mòdul de 

projecte  

Maig 2014 

09 17/3/2014 Arlab XXI Anàlisi de punt d'ebullició de diferents 
fabricacions 

•  No realitzat 

10 11/5/2014 Pedralbes Center Decoració del Pedralbes Center (Barcelona) • Alumnes GCM i Maig 2014 
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Com 
11 Octubre 

2014 
Universitat 
Pompeu fabra 

Producció d’una construcció peptídica amb 
aplicacions vacunals 

• Alumna LACQ-2 
• Mòdul de 

projecte 

Desembre-2014 

12 Curs 2014-
15 

Barcelonesa de 
Drogas 

Estudi d'una lletada de cal més fluïda i no 
sedimentable i la seva utilització en sistemes 
de depuració d'aigües 
Obtenció de lletada de cal més fluida, més 
concentrada (mín 25%) i no sedimentable 

• Alumne LACQ-2 
• Mòdul de 

projecte 

Gener a maig-
2015 

13 Curs 2014-
15 

IDIBELL Detección y eliminación de micoplasma en 
cultivos celulares de líneas tumorales 
Descongelación de células guardadas en 
nitrógeno líquido. 
- Preparación de medios y cultivo celular. 
- Observación de las células en el microscopio 
de fluorescencia para detectar la contaminación 
intracelular. 
- Amplificación de ADN del sobrenadante celular 
mediante PCR. 
- Descontaminación mediante el cultivo con un 
antibiótico específico (si detecta líneas 
contaminadas). 
 

• Alumna LACQ-2 
• Mòdul de 

projecte 

Gener a maig 
2015 

14 Curs 2014-
15 

ELVILOSELLIRIS Comercialització internacional de bulbs 
 

• Alumnes COI-2 
• Mòdul de 

projecte 

Gener a abril 
2015 

15 Curs 2014- ELVILOSELLIRIS Extracció de components de les flors d’Iris • Alumnes LACQ- Maig-2015 
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15 2 
• Mòdul de 

projecte 
16 Curs 2014-

2015 
Associació 
Residents 
Senegalesos 
Terrassa 

Projecte d'execució d’edificació d’una escola 
professional a Dahra (Senegal) 
Realització del projecte executiu d’edificació 
d’una escola en el Senegal.  

• Alumnes PED 
 
• Mòdul de 

projecte  
 

Setembre-2014--
> Juny 2015 

    •   
    •   
    •   
 
 
 


